
 

SESSIÓ DEL CONSELL DE LA POLICIA 3-3-05 
 
De la sessió del Consell de la Policia feta ahir dia 3 de març en destaquem els següents 
temes: 
 

NOVA REGLAMENTACIÓ DE JORNADA I HORARIS 
 
L’Administració ha comunicat la voluntat de modificar el Decret de jornada i horaris abans del 
proper estiu, amb l’argumentació que ens trobem davant d’un gran repte com és el 
desplegament a Barcelona l’1 de novembre d’enguany. Molt ens temem que té tant d’interès 
per tal d’aconseguir més flexibilitat horària per a tots els membres del cos. 
 
Les organitzacions sindicals hem presentat una proposta conjunta sobre la regulació dels 
horaris que doni més estabilitat professional i personal, esperem que l’Administració ens 
escolti. 
 
A partir del mes d’abril una comissió de treball Administració-Sindicats treballarà 
conjuntament per consensuar les propostes presentades per les dues parts. Caldrà estar 
atents perquè creiem que costarà molt arribar a acords, i si no tenen en compte les propostes 
sindicals les conseqüències d’una imposició en matèria de jornada i horaris pot derivar en 
l’inici d’un conflicte col·lectiu, ja que pels sindicats és prioritari arribar a un bon acord de més 
estabilitat en el tema d’horaris. 
 

SEGONA ACTIVITAT 
 
L’Administració ha dit clarament que aquest és un tema que per a ella no és prioritari, per tant 
el deixa pel final de la seva llista de temes a tractar. 
 
Els sindicats hem expressat el nostre posicionament respecte la necessitat de regular de 
forma prioritària la segona activitat con tenen altres cossos del mateix departament (com els 
bombers), adequant un text que s’ajusti a l’establert a la Llei 10/94 de la Policia de la 
Generalitat, aconseguint la segona activitat per raó d’edat i per qüestions psicofísiques. 
 

ROBA D’HIVERN 
 
L’administració ha dit que enguany no hi ha roba d’hivern per tothom, que primer cal fer una 
regulació sobre la uniformitat. Mentre tant hi ha molts mossos que continuaran passant fred 
aquest hivern. Almenys han donat la possibilitat que els sindicats participem en la comissió 
que ha de tractar el tema d’aquesta nova reglamentació. 
 
En resum, les espectatives no són gens bones i tornem a trobar-nos davant d’una situació on 
es dilata en el temps la negociació, les organitzacions sindicals presentarem una proposta a 
curt termini per tractar els temes que plantegem prioritàriament. Està clar que si aviat no 
obtenim resultats favorables als interessos del col·lectiu, haurem de pressionar a 
l’Administració, per aquest motiu aneu preparant-vos perquè necessitarem el vostre suport. 
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